
 
1 หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ชว่ยพยาบาล 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

(หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2557 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรงุ) พ.ศ. 2557 

ภาษาอังกฤษ Certificate  Program in Practical Nursing 

2. ชื่อประกาศนียบตัร 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม   ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

ชื่อย่อ  ป. ผู้ช่วยพยาบาล 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  Certificate in Practical Nursing 

   ชื่อย่อ  Cert. in Prac. Nsg. 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  ร่วมกบัสมาคมศิษย์เก่า                    
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนม 
 

 ปรัชญาของวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีความรู้เกี่ยวกับ
ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล และการสาธารณสุขให้เกิดทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ด้านบริการ
วิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัยทางการพยาบาล และสาธารณสุข บริการสาธารณสุขสาธิต ตลอดจนมีส่วนร่วม   
ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งแวดล้อม 

 

 วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนีครพนม 

 เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ที่มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพ เน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษา การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้วิจัยเป็นฐานภายใต้การบริหารจัดการที่ด ี

 

 



 
2 หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ชว่ยพยาบาล 

 วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

  1.  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของชุมชนและ 
สังคม 

2. พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม 

3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ยั่งยืน 
  

พันธกิจของวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

1.  ผล ิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่เก่ง ดี มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม และมาตรฐานสากล 

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

4. ท านุบ ารุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

5. บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

4.  หลักการและเหตุผล 

       การให้บริการที่จ าเป็นส าหรับสังคม มีการบริการด้านสุขภาพเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มี
ความส าคัญ การให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีบุคลากรในทีม
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีจ านวนเพียงพอ  ผู้ช่วยพยาบาลเป็นบุคลากรในทีมสุขภาพที่มีบทบาทส าคัญในการ
ช่วยปฏิบัติงานการพยาบาล ในเรื่องการดูแลความสุขสบาย และความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการอันจะมีผลท า
ให้การดูแลสุขภาพของประชาชนมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  ผู้ช่วย
พยาบาลที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือดูแลกิจกรรมแก่ผู้ป่วยที่มี
อาการในระยะไม่รุนแรงหรืออยู่ในระยะที่ไม่เป็นอันตรายได้ ตลอดจนสามารถให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่มี
อาการรุนแรง ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ได้จัดการอบรม
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลมุ่งเน้นให้ผู้อบรม ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในคุณธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเห็นสมควรให้มีการเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลขึ้น  ตั้งแต่                 
ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป 
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5.  ปรัชญาของหลักสูตร 

       การพยาบาลเป็นการดูแลช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้มีภาวะสุขภาพดีโดยใช้
กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหาสุขภาพ การมีสุขภาพดี จ าเป็นต้องได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ              
การป้องกันโรค รวมทั้งการบ าบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างเหมาะสม 

       การให้บริการด้านสุขภาพนั้น พยาบาลเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ ซึ่งต้องรับผิดชอบงานการ
พยาบาลตั้งแต่ระดับไม่ซับซ้อนไปจนถึงระดับซับซ้อน  การผลิตผู้ช่วยพยาบาล เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของ
พยาบาล ซึ่งจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานของพยาบาล และท าให้การบริการพยาบาลมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

      การเตรียมบุคลากรผู้ช่วยพยาบาล จ าเป็นต้องให้มีความรู้ในศาสตร์ทั่วไป ความรู้เบื้องต้น             
ทางการพยาบาล  เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลเบื้องต้นที่อยู่ในขอบเขต มีความรับผิดชอบ                    
มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตา และเป็นพลเมืองดี 

6.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

        เพื่อผลิตผู้ช่วยการพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้รับบริการในสถานประกอบการด้านสุขภาพทั้ง
ภาครัฐบาล และเอกชน ที่มคีุณสมบัติดังนี้ 

 1.  สามารถให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชพีพยาบาล 

2.  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

 3.  มคีุณธรรม จริยธรรม 

 4.  มทีัศนคติทีด่ีต่ออาชีพ 

7.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการอบรม 

 7.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
ตามที่หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย               
ไม่ต่ ากว่า 2.00  

 7.2  เป็นหญิงหรือชาย อายุไม่ต่ ากว่า 16 ปบีริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ป ี

 7.3  มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร น้ าหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม  

 7.4  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มบีุคลิกภาพที่เหมาะสม ไมม่ีความพิการหรือผิดปกติ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการอบรม และการประกอบอาชีพ 

7.5  มีประวัติความประพฤติดี บุคลิกภาพเหมาะสม ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย และไม่เคยต้องโทษใน
คดีอาญา 

 7.6  รักและสนใจในการช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการ  
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8.  รายละเอยีดหลักสูตร 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.2557 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 8.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

        หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  พ.ศ.2557  มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     
ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต  โดยมีรายวิชาภาคทฤษฎี 24 หน่วยกิต และรายวิชาภาคปฏิบัติ 10 หน่วยกิต 

 8.2  โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 

  1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

  2)  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 28  หน่วยกิต 

       2.1)  รายวิชาภาคทฤษฎ ี ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 

       2.2)  รายวิชาภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 

8.3  รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในแตล่ะหมวด 

        8.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 

  90201101 ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย ์   2(2-0-4) 

  90201102 พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์  2(2-0-4) 

  90201103 การสื่อสารและการท างานเป็นทีม ในการใหบ้ริการสุขภาพ 2(2-0-4) 

        8.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ   28 หน่วยกิต 

  90201201 หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 1(1-0-2) 

  90201202 สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม   1(1-0-2) 

  90201203 ระบบการจัดการและอาหารส าหรับผู้ป่วย   1(1-0-2) 

  90201204 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบ้ืองต้น   2(2-0-4) 

  90201301 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 

  90201302 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพ    

    และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพยาบาล 2(1-2-4) 

  90201303 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ   3(3-0-6) 

  90201304 การช่วยเหลือดูแลเด็ก     2(2-0-4) 

  90201305 การช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา  2(2-0-4) 

  90201306 การช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต   1(1-0-2) 
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90201307 ปฏิบัตเิทคนิคการช่วยเหลือดูแล 

ผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน    3(0-12-0) 

  90201308 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ  3(0-12-0) 

  90201309 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลเด็ก    2(0-8-0) 

  90201310 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา 2(0-8-0) 

 8.4  แผนการอบรม 

       ภาคการอบรมที่ 1  (15 สัปดาห์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

90201101 

90201102 

90201103 

90201201 

90201202 

90201203 

90201204 

90201301 

90201303 

ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย ์

พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์ 

การสื่อสารและการท างานเป็นทีม ในการใหบ้ริการสุขภาพ 

หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม 

ระบบการจัดการและอาหารส าหรับผู้ป่วย 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบ้ืองต้น 

เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 

การช่วยเหลือดแูลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

3 
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 ภาคการอบรมที่ 2  (15 สัปดาห์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

90201302 

 

90201304 

90201305 

90201306 

90201307 

ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพ 

และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพยาบาล 

การช่วยเหลือดูแลเด็ก 

การช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา 

การช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต 

ปฏิบัตเิทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 

 

2 

2 

2 

1 

3 

 รวม 10 
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ภาคการอบรมที่ 3 (15 สัปดาห์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

90201308 

90201309 

90201310 

ปฏิบัตกิารช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลเด็ก 

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา 

3 

2 

2 

 รวม 7 
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ตารางภาคการอบรมที่ 1 

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
ภาคทฤษฎี  15  สัปดาห์    สอบภาคทดลอง  1 สัปดาห์   สอบปลายภาค  1 สัปดาห์   รวม 17 สัปดาห์ 

ปิดภาคการอบรม  1 สัปดาห์ 
        เวลา 

วัน 08.00-09.00  09.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00  

12
.00

-1
3.0

0 
น 

13.00-14.00  14.00-15.00  15.00-16.00  วิชาที่เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษา 

จันทร์ Self study 
พบอาจารย ์
ประจ าชั้น 

การสื่อสารและการท างานเป็นทีม 
ในการให้บริการสุขภาพ 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร 

สุขภาพอนามัย 
ส่วนบุคคลและ

สิ่งแวดล้อม 

ภาษาอังกฤษและ 
ศัพท์ทางการแพทย์ 

ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์    2(2-0-4) 
พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย ์
2(2-0-4) 
สุขภาพอนามัยสว่นบุคคลและสิง่แวดล้อม 
1(1-0-2) 
การสื่อสารและการท างานเป็นทีมในการให้ 
บริการสุขภาพ          2(2-0-4) 
ระบบการจัดการและอาหารส าหรับผู้ป่วย 
1(1-0-2) 
เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผูใ้ช้บริการสุขภาพขั้น
พื้นฐาน 3(2-2-5) 
กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4) 
การช่วยเหลือดแูลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  3(3-0-6) 
หลักกฎหมายขอบเขตและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 1(1-0-2) 

รวม  17 หน่วยกิต 

อังคาร Self study 
พัฒนาการตามวัยกับ 

ความต้องการของมนุษย์ 
Self study การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

พุธ Self study 

ระบบการ
จัดการ 

และอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย 

หลักกฎหมาย
ขอบเขตและ

จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

Self study กิจการนักศึกษา 

พฤหัสบดี 
พบอาจารย์ที่

ปรึกษา 
เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการ

สุขภาพขั้นพื้นฐาน 
Self study กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น Self study 

ศุกร์ Self study 
เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการ

สุขภาพขั้นพื้นฐาน 
Lab เทคนิคฯ Lab เทคนิคฯ Self study 
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8.4.1 ตารางภาคการอบรมที่ 1 
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ตารางภาคการอบรมที่ 2 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

ภาคทฤษฎี สัปดาห์ที่ 1-8  สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 9  
ปิดภาคการอบรม สัปดาห์ที่ 16 

            
       เวลา 

วัน 
08.00-09.00  09.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00  

12
.00

-1
3.0

0 
น 13.00-14.00  14.00-15.00  15.00-16.00  วิชาที่เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษา 

จันทร์ 
พบอาจารย์
ประจ าชั้น 

การช่วยเหลือดูแลเด็ก Self study 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร 

การช่วยเหลือดูแลเด็ก Self study 
-  ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพ  
และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการ
แพทย์และการพยาบาล 2(1-2-3)  
-  การช่วยเหลือดูแลเด็ก 2(2-0-4) 

-  การช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์  
และนรีเวชวิทยา 2(2-0-4) 
-  การช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพจิต 1(1-0-2) 

-  ปฏิบัติเทคนิคการช่วยเหลือดูแล
สุขภาพขั้นพื้นฐาน 3(0-12-0) 
 
รวม 13 หน่วยกิต 
 

อังคาร Self study 
การช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีปัญหาด้าน

สุขภาพจิต 
Self study 

ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพ
และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการ

แพทย์และการพยาบาล 
Self study 

พุธ Self study 
ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพ
และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการ

แพทย์และการพยาบาล (Lab) 
Self study กิจการนักศึกษา 

พฤหัสบดี 
พบอาจารย์              
ที่ปรึกษา 

ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพ
และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการ

แพทย์และการพยาบาล (Lab) 
Self study  

การช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์  
และนรีเวชวิทยา 

Self study 

ศุกร์ Self study 
การช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์  

และนรีเวชวิทยา 
Self study  Self study 

 หมายเหตุ  ฝกึปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติเทคนิค หอผู้ป่วย สัปดาห์ที่ 10-15  
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 8 

8.4.2 ตารางภาคการอบรมที่ 2 
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ตารางการอบรมภาค ฤดูร้อน 
ผู้เขา้อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

ฝึกปฏิบัติงานหอผู้ป่วย 14 สัปดาห ์
 

สัปดาห์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
16 

 
 
 

ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือดูแล

ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 

(แบ่ง 5 กลุ่ม) 

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 

3(0-12-0) 

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลเด็ก 

2(0-8-0) 

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแล              
ด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

2(0-8-0) 
 
 
 

สอบรวบยอด และ
ปัจฉิมนิเทศ 

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแล              
ด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

2(0-8-0) 

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 
2(0-8-0) 

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลเด็ก 

2(0-8-0) 

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลเด็ก 

2(0-8-0) 

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแล              
ด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

2(0-8-0) 

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 
2(0-8-0) 
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8.4.1 ตารางการอบรมภาคฤดูร้อน 
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8.5  ค าอธิบายระบบรหัสวชิา  

  ตัวเลขหน้าวงเล็บ  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

  ตัวเลขแรกในวงเล็บ หมายถึง  จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

  ตัวเลขที่สองในวงเล็บ หมายถึง  จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการหรือ 

ในคลินิกหรือภาคสนาม 

  ตัวเลขที่สามในวงเล็บ หมายถึง  จ านวนชั่วโมงอบรมด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 

8.6  หน่วยกิตประจ าวิชา  

การก าหนดรหัสวิชา 

 

 

 

 

            

            
            
            
            
        

            
            
            
   

 

 

 

 

X X X X X X X X 

ระดับหลักสูตรทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) = 9 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ = 01 

คณะพยาบาลศาสตร์  = 02 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    = 1 

หมวดวิชาชีพพื้นฐาน    = 2 

หมวดวิชาชีพบังคับ   = 3 

หมวดวิชาเลือก           = 4 

 

ล าดับที่ของวชิา 
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 8.7  ค าอธบิายรายวิชา 

       ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย ์    2 หน่วยกิต 
  ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ศัพท์ทางการแพทย์ที่จ าเป็น 
ต้องทราบ 

  พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย ์   2 หน่วยกิต 
  มโนมติและทฤษฎีทางสังคมวิทยา จิตวิทยาทั่วไป การพัฒนาการ ศักยภาพของมนุษย์ที่                
พึงกระท าได้ตามวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา ล าดับขั้นตอนของการพัฒนาชีวิตมนุษย์ ความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย์ พฤติกรรม การรับรู้ การเรียนรู้ ความคิดและการปรับตัวของสังคมมนุษย์ 
 

  การสื่อสารและการท างานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ     2  หน่วยกิต 
  หลักการติดต่อสือ่สาร การสื่อสารในองค์การ การประยุกต์หลักการสื่อสารในการให้บริการ
สุขภาพ ลักษณะของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม การท างานเป็นทีม ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานเป็นทีม  
การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มและการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมการท างาน 

      ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 

  หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  1 หน่วยกิต 

  หลักจริยธรรมในการช่วยเหลือดูแล จริยธรรมของผู้ช่วยเหลือดูแลและผู้ร่วมงานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม   1 หน่วยกิต 

  แนวคิดของภาวะสุขภาพและความเจ็บป่วย ความต้องการของมนุษย์แต่ละวัย อนามัย
สิ่งแวดล้อม การดูแล และระบบบริการสาธารณสุข 

  ระบบการจัดการและอาหารส าหรบัผู้ป่วย    1 หน่วยกิต 

  ส่วนประกอบและคุณค่าของอาหาร ความต้องการสารอาหารของบุคคลในภาวะปกติและ
เจ็บป่วย ประเภทของอาหารเฉพาะโรค ระบบการจัดการโภชนาการในสถานพยาบาลส าหรับผู้ป่วยทัว่ไปและ
เฉพาะโรค 

  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น    2 หน่วยกิต 
           กระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบเลอืดและอวัยวะสร้างเลือด ระบบไหลเวียน 

ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถา่ย ระบบสืบพันธ์ุ ระบบอวัยวะสัมผัสพิเศษของ
มนุษย ์
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  เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผูใ้ช้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน  3 หน่วยกิต 
                     เทคนิคการช่วยเหลือดูแลรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง     
ฝึกปฏิบัติเทคนิคการช่วยเหลือดูแลผูใ้ช้บริการ และการช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ใช้บรกิารให้
ปลอดภัยและสุขสบาย 

  ระบบการท างานหน่วยบริการสขุภาพ 
และการบ ารุงรักษาอุปกรณท์างการแพทย์และการพยาบาล  2 หน่วยกิต 

  แนวคิดเก่ียวกับระบบการจัดการในหน่วยบริการสุขภาพ ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้
ในการแพทยแ์ละการพยาบาล ตลอดจนการบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช ้

  การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ    3 หน่วยกิต 
  สาเหตุ อาการ อาการแสดง แนวทางการดูแลกิจวัตรประจ าวัน วิธีการช่วยเหลือ ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพปกติและเจ็บป่วย 

  การช่วยเหลือดูแลเด็ก      2 หน่วยกิต 
  การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเดก็ การดูแลเด็กวัยต่างๆ รวมทั้งการดูแลเด็กใน     
สถานเลี้ยงเด็ก ในภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้น 

  การช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา   2 หน่วยกิต 
  โรคระบบสืบพันธ์ุทั้งภายในและภายนอกของสตรี การเปลี่ยนแปลงของสตรีใน                      
ระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการดูแลสตรีทางสูตศิาสตร์ 
การวางแผนครอบครัว และการอภิบาลทารก 

  การช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจติ   1 หน่วยกิต 
  แนวคิดการช่วยเหลือดูแลตนเองของผู้ใช้บริการทางด้านกาย จิต อารมณ์ สังคม ตลอดจน
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ใช้บริการ 

  ปฏิบัตเิทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพืน้ฐาน 3 หน่วยกิต 

  ฝึกปฏิบัติการเทคนิคการช่วยเหลือดูแลรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน โรคขั้นพื้นฐาน 
การช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการ และการช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการให้ปลอดภัย 
และสุขสบาย 

  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผูใ้หญ่และผู้สูงอายุ   3 หน่วยกิต 

  ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจ าวัน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย 
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  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลเดก็     2 หน่วยกิต 

  ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดแูลเด็กที่มีสุขภาพดี และการช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพ ในการดูแล
เด็กป่วยให้ปลอดภัย 

  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  2 หน่วยกิต 

  ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจ าวัน /ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการดูแล            
ผู้ที่มีปัญหาทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเบื้องต้น 

9.  การวัดและการประเมินผล 

 9.1  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการอบรมของรายวิชาที่ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนภาคการอบรมละ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 
 9.2  มหาวิทยาลัยใช้ระบบการให้ระดับคะแนน และค่าระดับคะแนนในการประเมินผลในรายวิชาที่
มีการประเมินผล เป็นระบบการให้ระดับคะแนน ให้แบ่งระดับคะแนนและค่าระดับคะแนน เป็น 8 ระดับ ดังนี ้

    ระดับคะแนน      ความหมาย     ค่าระดับคะแนน 
 A  ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 
 B+  ดีมาก (Very Good)  ๓.๕ 
 B  ดี (Good)   ๓.๐ 
 C+  ดีพอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕ 
 C  พอใช้ (Fair)   ๒.๐ 
 D+  อ่อน (Poor)   ๑.๕ 
 D  อ่อนมาก (Very Poor)  ๑.๐ 
 F  ตก (Failed)   ๐.๐ 

9.3  ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิได้ประเมินผล หรือไม่มีการประเมินผลการรายงานผลการอบรมรายวิชา
นั้น อาจแสดงด้วยตัวอักษรดังนี้ 
  อักษร   ความหมาย 
     I   ไม่สมบูรณ์ 

9.4  การให้ I ในรายวิชาใดจะท าได้ในกรณีตอ่ไปน้ี 
       9.4.1  ผู้เข้าอบรมไม่สามารถเข้าสอบได้เนื่องจากป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาล
ทางราชการและได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าชั้น 
       9.4.2  อาจารย์ประจ าวิชา เห็นสมควรให้รอผลของการอบรม เพราะผู้เข้าอบรมท างานที่เป็น
ส่วนประกอบของการอบรมของรายวิชานั้น ยังไม่สมบูรณ์ 
       9.4.3  ถ้าผู้เข้าอบรมได้อักษร I ในรายวิชาใด ผู้เข้าอบรมต้องขอด าเนินการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนอักษร I ให้เป็นระดับคะแนน ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่ด าเนินการแก้อักษร I ภายใน ๒ สัปดาห์ของภาค
การอบรมถัดไปให้ด าเนนิการ ดังนี ้
      1.  กรณีที่ผู้เข้าอบรมขาดสอบ ถ้าไม่ด าเนินการขอสอบให้เรียบร้อยภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้ผู้สอนประเมินผลการอบรมจากคะแนนที่มีอยู่ส าหรับอักษร I เมื่อเปลี่ยนระดับคะแนนในภาคการอบรม
ถัดไปแล้ว จะน าไปค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการอบรมที่ได้รับอักษร I ด้วย 
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      2.  กรณีที่ผู้เข้าอบรมท างานยังไม่สมบูรณ์ ถ้าไม่ด าเนินการให้เรียบร้อยภายใน  2 สัปดาห์
ของภาคการอบรมถัดไป ให้ผู้สอนประเมินผลการอบรมจากคะแนนที่มีอยู่ส าหรับอักษร I เมื่อเปลี่ยนระดับ
คะแนนในภาคการอบรมต่อไปแล้ว จะน าไปค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการอบรมที่ได้รับอักษร I 
ด้วย 

10.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

        มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน โดยประกันคุณภาพภายในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

 10.1  การบรหิารหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม            
มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูรผู้ช่วยพยาบาล มีหน้าที่บรหิารหลักสูตรให้มีการจัดการอบรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 10.2  ทรัพยากรการอบรม ประกอบด้วยต ารา วารสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  มีระบบ          
การสืบค้นที่ทนัสมัย มีห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกปฏิบัติการเพื่อฝึกหัดการช่วยเหลือดูแลผู้ปว่ย พร้อมกับอุปกรณ์   
ที่ทันสมัย มีหอ้งอบรมอย่างเพียงพอ 

 10.3  การสนบัสนุนและการให้ค าแนะน าผูเ้ข้าอบรม วิทยาลัยฯ จัดให้มอีาจารย์ประจ าชั้น และ
อาจารย์ที่ปรึกษารายบุคคลให้กับผู้เข้าอบรม ท าหน้าทีใ่นการสนับสนุนการอบรมและกิจกรรมของผู้เข้าอบรม 
และให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้เข้าอบรม 

 10.4  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีการประเมินการได้
งานท า และความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการอบรมภายหลังส าเร็จการอบรม 1 ปี 

11.  จ านวนผูเ้ข้าอบรม  60 คน 

12.  ระบบการจัดการอบรม    ระบบทวิภาค 

13.  การส าเรจ็อบรม 
      ผู้ที่จะส าเร็จการอบรมต้องเข้าอบรมครบตามหลักสูตรที่ก าหนด และผ่านการประเมินดังนี้ 
       13.1  มีเวลาการอบรมในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
       13.2  การประเมินผลภาคทฤษฎีแต่ละรายวิชาได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2 จาก    
ระบบ 4 แตม้ระดับคะแนน 
       13.3  การประเมินผลภาคปฏิบัติแต่ละรายวิชาได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2 จาก    
ระบบ 4 แตม้ระดับคะแนน 

14.  การแต่งกายของผู้เขา้อบรมหลักสูตรประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล : 
 14.1  การแต่งกายส าหรับการอบรมภาคทฤษฏ ี
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         14.1.1  ผู้เข้าอบรมชาย 
 

 
 
ชุดผู้เข้าอบรมชายทุกหลักสูตร 
1. เสื้อเช้ิตแขนสั้น / แขนยาว  สีขาว  ผ้าไมม่ีลวดลาย  ให้ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง 
2. กางเกงขายาว  แบบสากล  สดี า  (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) 
3. เข็มขัดหนังสีด า  ขนาดกว้าง  3  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
4. เนคไทดส์ีน้ าเงิน/ด า มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
5. ป้ายช่ือ – นามสกุล  ประดับที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย 
6. รองเท้าหนังสีด าหุ้มส้น  ถุงเท้าสีด า 
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        14.1.2  ผู้เขา้อบรมหญิง 
 

 
 
ชุดผู้เข้าอบรมหญิงทุกหลักสูตร    

1. เสื้อเช้ิตแขนสั้นสีขาวผ้าไม่มลีวดลาย กระดุม 5 เม็ด ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  
(ให้ใส่ชายเสื้อไว้ในกระโปรง) 

2. กระโปรงสีด ายาวคลุมเข่า แบบเรียบร้อยรัดกุม ผ้าไม่มีลวดลาย ไม่มัน ไม่โปร่งบาง 
3. เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
4. เข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยประดับที่หน้าอกเสื้อด้านขวา 
5. ป้ายช่ือ – นามสกุล ประดับทีห่น้าอกเสื้อด้านซ้าย 
6. รองเท้าสีด าหุ้มส้น  ส้นสูงไมเ่กิน  2  น้ิว 

 

14.2  การแต่งกายส าหรับการอบรมภาคปฏิบัต ิ
         14.2.1  ผู้เข้าอบรมชาย 
                   เสื้อ : เสื้อสีขาว คอกลม ตัวยาวคลุมสะโพก ผ่าป้ายมาด้านขวามาถึงบริเวณเส้นกึ่งกลาง                  
ไหปลาร้า ติดกระดุม 6 เม็ด มีกระเป๋าติดแถบสีชมพูที่ปากกระเป๋า คอเสื้อและขอบแขน ขนาดกว้าง 1นิ้ว      
สีชมพ ูติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยนครพนมหน้ากระเป๋า ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ติดชื่อ – สกุล และ “ผู้เข้าอบรม
ผู้ช่วยพยาบาล”ิสีชมพู  เหนอืกระเป๋าเสื้อ เสื้อด้านหลังมีจีบคู่ และมีแถบคาดที่เอว ไม่มีกระดุม ( ดังรปู ) 
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 กางเกง : ขายาวแบบราชการไม่พับปลายขา ท าด้วยผ้าเกลี้ยงสีด า ไม่มีลวดลาย 
 ถุงเท้า / รองเท้า : ถุงเท้าสั้นสีด า รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้นสีด าแบบเรียบ ไม่มีลวดลาย 
  

 

 
        
          14.2.2  ผู้เข้าอบรมหญิง 
 เสื้อและกระโปรง  :  เป็นชุดฟอร์มติดกันสีขาว ปกเสื้อเป็นคอบัว แขนสั้นมีสาบแขน ตีเกร็ดเสื้อ 
ที่หน้าอกด้านละ 5 เกร็ดเป็นแถบยาวถึงเอว ผ่าหน้าติดกระดุมเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย 4 เม็ด มีสายเข็มขัด
คาดติดกระดุม 1 เม็ด เสื้อด้านหลังต่อไหล่ กระโปรงพอดีตัวแยกเกร็ด 6 ชิ้น ปลายบานพอสมควร ไม่คับ
จนเกินไป มีกระเป๋าด้านข้างทั้งสองข้าง 
 เอี๊ยม   :  ใช้คลุมทับชุดฟอร์มเป็นชุดติดกันสีชมพู มีแถบคาดที่เอวสีขาว ยาวคลุมเข่า ด้านหน้า 
ตัวเสื้อเรียบ ติดเข็มเครื่องหมายที่หน้าอกเอี๊ยมด้านซ้าย ใตเ้ข็มปักป้ายชื่อ – สกุล “ผู้เข้าอบรมผู้ช่วยพยาบาล”   

            นายที    ใจคง 

นักศึกษาหลบัสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
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ด้วยสีชมพูเข้ม ด้านหลังมีสายไขว้ที่เอว ติดกระดุมสีขาว  2 เม็ด กระโปรงด้านหน้า ไม่มีจีบ ด้านหลังเรียบ            
(ดังรูป ) 
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ภาคผนวก 
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1.  รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา ต าแหน่งทางวชิาการ 

1. นางสาวสมสมร  เรืองวรบูรณ ์ พย.ม.(สาขาการบริหารการพยาบาล) อาจารย ์

2. นางสาววราพร  มีแก้ว พย.ม.(การผดุงครรภ์ขั้นสูง) อาจารย ์

3. นางวิสัย  คะตา พย.ม.(การบริหารการพยาบาล) อาจารย ์

4. นางปาริชาติ  เมืองขวา พย.ม.(สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต  
และจิตเวช) 

อาจารย ์

5. ผศ.บรรจง  พลไชย 
สศ.บ.(สาขาบริหารสาธารณสุข) 
ศศ.ม.(สาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 

1.2  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา ต าแหน่งทางวชิาการ 

1. นางวิสัย  คะตา พย.ม.(การบริหารการพยาบาล) อาจารย ์

2. นางสาววราพร  มีแก้ว พย.ม.(การผดุงครรภ์ขั้นสูง) อาจารย ์

3. นางดวงใจ  บุญคง ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์

อาจารย ์

4. นางปาริชาติ  เมืองขวา พย.ม.(สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต   
และจิตเวช) 

อาจารย ์

5. นางสุชาดา  ปราบมีชัย พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพเด็ก) อาจารย ์
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2. รายชื่อแหล่งฝึกภาคปฏบิัติ พร้อมรายละเอียดแหลง่ฝึกภาคปฏิบัติที่เอื้ออ านวยต่อ            
การฝึกอบรม 

1.  โรงพยาบาลทั่วไป ได้แก่ โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลมุกดาหาร 

2.  โรงพยาบาลชุมชนได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 

3.  แหล่งการศึกษาอื่นๆ ในเขตจังหวัดนครพนม สกลนครและมุกดาหาร ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้าน 
ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน 

4.  ศูนยส์าธารณสุขสาธิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ไดแ้ก่ ศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ศูนยส์่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

 

โรงพยาบาลนครพนม 

โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ขนาด 341 เตียง 

ต าแหน่ง ปฏิบัติงานจริง 
ผู้อ านวยการ 1 
นายแพทย ์ 41 
ทันตแพทย ์ 12 
เภสัชกร 22 
พยาบาลวิชาชีพ 335 
พยาบาลเทคนิค 8 
สายงานบริหาร 316 
สายงานการแพทย ์ 188 
นวก.สาธารณสุข 8 
นักกายภาพบ าบัด 4 
นักเทคนิคการพทย ์ 9 
นักรังสีการแพทย์ 2 
รวม (คน) 923 
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โรงพยาบาลสกลนคร 

โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ขนาด 600 เตียง 

ต าแหน่ง ปฏิบัติงานจริง 
แพทย ์ 77 
เภสัชกร 32 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 17 
ผู้ช่วยเภสัชกร - 
พยาบาลวิชาชีพ 452 
พยาบาลเทคนิค 24 
นักเทคนิคการแพทย ์ 10 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 7 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 14 
รวม (คน) 633 

 

 โรงพยาบาลมุกดาหาร 

โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ขนาด 250 เตียง 

ต าแหน่ง ปฏิบัติงานจริง 
แพทย ์ 30 
ทันตแพทย ์ 6 
เภสัชกร 13 
พยาบาลวิชาชีพ 233 
สายงานอื่นๆ 124 
พนักงานราชการ 7 
ลูกจ้างประจ า 134 
ลูกจ้างช่ัวคราว 175 
รวม (คน) 722 
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โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 

 โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด 120 เตียง 

ต าแหน่ง ปฏิบัติงานจริง 
แพทย ์ 9 
ทัตแพทย ์ 5 
เภสัชกร 13 
พยาบาลวิชาชีพ 120 
พยาบาลเทคนิค 3 
นักวิชาการสาธารณสุข 5 
นักเทคนิคการแพทย ์ 3 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 1 
นักรังสีการแพทย์ 1 
รวม (คน) 160 

 

 

 


